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Syftet med detta examensarbete är att undersöka om formella styrmedel används i 

Studerandekåren Novium och vilka dessa styrmedel i så fall är. Syftet är också att 

undersöka om det, så som i litteraturen beskrivs, finns en skillnad mellan teori och 

verklighet.  

 

Ekonomistyrningen är ett brett ämne som innefattar många olika styrmedel. 

I litteraturen nämns att alla företag, oberoende av storlek och organisationsform använder 

sig av ekonomistyrning. Ekonomistyrningen ser därför också olika ut i varje företag eller 

organisation.  

 

I arbetets teoretiska del tas begreppet ekonomistyrning upp, dess innebörd, 

utgångspunkter och syfte. Arbetet fokuserar på fem formella styrmedel; budgetering, 

investeringskalkylering, prestationsmätning, benchmarking och resultatplanering.   

 

Empirin har gjorts i form av en kvalitativ intervju med studerandekåren, om hur kåren 

arbetar med ekonomistyrningen, vilka styrmedel som används och hur de arbetar med de 

styrmedel som tas upp i detta arbete. Till sist jämförs svaren från intervjun med teorin för 

att se eventuella skillnader mellan teori och verklighet.  

 

Resultatet visar hur Studerandekåren Noviums ekonomistyrning ser ut och vilka formella 

styrmedel som används. I resultatet beskrivs även de skillnader som framkommit mellan 

teori och verklighet. 
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The aim of this thesis is to investigate if the student union Novium is working with formal 

instruments and which of the formal instruments they use. The aim is also to investigate if 

there is a difference between theory and practice.  

 

Financial control includes many different instruments. In the literature it is mentioned that 

every company, big or small, work with financial control. The way the companies work 

with financial control therefore looks different from one company to another. 

 

In the theoretical part, the concept financial control, its meaning, origin and purpose, is 

being explained. The theory focuses on five of the formal instruments; budgeting, 

investment appraisal, profit planning, benchmarking and performance measurement.  

 

The empirical part was done as a qualitative interview with the student union, regarding 

their financial control and if and how they work with formal instruments. After this, the 

answers from the interview was compared to the literature to reveal differences between 

literature and practice. 

 

The results show how the student union Novium work with financial control and which 

formal instruments that are being used. The results also show the differences between 

theory and practice that have appeared. 
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1 Inledning 

Företagsekonomi handlar om företags hushållande med knappa eller begränsade resurser. 

Företagsekonomin är ett brett ämne som kan delas in i delområden. Ekonomistyrningen är 

en av dessa. (Ax, Johansson, & Kullvén, 2015) 

Traditionellt har ekonomistyrningen varit inriktad på finansiella mått och mål, men under 

senare tid har man vidgat synen och insett vikten av att även använda icke-finansiella mått 

och mål. (bokforingstips, 2018) 

Alla styr sin verksamhet på olika sätt. Begreppet ekonomistyrning har olika innebörd 

beroende på företagets storlek. Ett mindre företag utnyttjar kanske styrsystemet på ett annat 

sätt än ett större företag.  Men små företag eller organisationer har lika stor nytta av 

ekonomistyrning som större företag. (expowera, 2018)  

Enligt Yrkeshögskolelagen (14.11.2014/932) ska en studerandekår finnas på alla 

yrkeshögskolor. (41§) Studerandekåren består av studerande från yrkeshögskolan och ska 

fungera som en länk mellan medlemmarna i kåren. Till studerandekårens uppgifter hör bland 

annat att övervaka studerandes intressen i samhället och skolan.  

I detta examensarbete kommer jag att ta upp begreppet ekonomistyrning, dess 

utgångspunkter samt några av de styrmedel som används inom ekonomistyrningen. Jag 

kommer främst att skriva om de formella styrmedlen inom ekonomistyrningen.  

 

1.1 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka vilka formella styrmedel Studerandekåren 

Novium använder sig av. Arbetet kommer att fokusera på några av de formella styrmedlen 

och därefter undersöks vilka av dessa som används inom studerandekåren och om det finns 

rum för förbättring i deras ekonomistyrning.  
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1.2 Problemformulering 

Använder sig Studerandekåren Novium av formella styrmedel i sin verksamhet? Vilka 

styrmedel använder Studerandekåren Novium? Finns det skillnader mellan teori och praktik? 

Har studerandekåren tillräcklig kunskap om ekonomistyrningen och hur styrmedel hjälper 

deras verksamhet? Finns det utrymme för förbättring i studerandekårens ekonomistyrning? 

 

1.3 Avgränsning 

I detta examensarbete görs en avgränsning till några av de formella styrmedlen; 

resultatplanering, budgetering, investeringskalkylering, benchmarking och 

prestationsmätning. I undersökningen studeras Studerandekåren Noviums ekonomistyrning.  

 

2 Ekonomistyrning 

Ekonomistyrning finns i alla företag och hushåll, stora som små. Betydelsen kan variera 

beroende på vilket slags företag man ställer frågan till. I detta kapitel beskrivs begreppet 

ekonomistyrning och dess utgångspunkter. Olika mål inom ekonomistyrningen kommer 

också att beskrivas och vilka olika styrmedel som ingår i ekonomistyrningen.  

Det var så sent som på 1970-talet som ordet ekonomistyrning först började användas. Innan 

detta hade varje del av ekonomistyrningen setts som enskilda arbetsuppgifter. Under 70-talet 

insåg man sambandet mellan ekonomistyrfunktionerna, produktkalkylering, budgetering 

och ekonomisk redovisning, och dessa slogs samman och började uppfattas som ett 

styrsystem. (Greve, 2009) 

Företagen använder sig av ekonomistyrning för att nå uppsatta mål. Ekonomistyrning sker 

genom feedback och utvärdering och detta möjliggör i sin tur anpassning. För att nå målet 

krävs det att man under tidens gång läser av utvecklingen och gör analyser för att hitta 

förklaringar till eventuella avvikelser. Därefter görs eventuella förändringar i rutiner etc. 

Exempelvis görs budgeter för ett år i taget men delas även upp i perioder på några månader. 

Efter varje månad utvärderas resultaten och en alternativ justering i kommande budget görs. 

(Greve, 2009) 
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Hur styrningen tar sig i uttryck i företagen varierar mycket från företag till företag. 

Ekonomistyrning styrs inte av lagar och kan därför anpassas efter varje företags behov. 

Ekonomistyrning finns i någon form i alla företag och på alla nivåer inom företaget. I ett litet 

företag är det vanligtvis ägaren som styr företaget medan i ett stort företag är ägandet skilt 

från ledningen. Där styr ägarna, via styrelsen, företagsledningen. Ledningen och den 

verkställande direktören med sina ledningsgrupper styr därefter själva verksamheten genom 

att sätta upp olika mål för det olika enheterna. För att besluten som görs ska stämma överens 

med företagets övergripande mål sätts det upp skilda mål för varje avdelning. Målen 

formuleras så att om avdelningarna når upp till sina mål kommer även företagets 

övergripande mål att uppnås. Detta kallas vertikal styrning. (Greve, 2009) 

Horisontell styrning skapar värde för kunderna, medan vertikal styrning fokuserar på att 

skapa värde för ägarna. Vid horisontell styrning är det resurserna, material, arbetskraft och 

kapital, som förädlas och blir till prestationer. Företagen måste kombinera vertikal och 

horisontell styrning och se till att värdet av prestationerna är större än det värde som 

konkurrenterna kan erbjuda kunderna. (Greve, 2009) 

Ekonomistyrning innebär som sagt att formulera ett mål och styra mot det. Det innebär också 

en uppföljning av verksamheten och om utvecklingen går i rätt riktning och i rätt tempo, 

samt att resursanvändningen tillämpas på ett smart sätt. Därmed innebär det också att 

åtgärder vidtas för att hålla rätt kurs, tempo, etc. Det är därför viktigt att sätta upp tydliga 

mål, hela tiden följa upp hur verksamheten fortskrider och att resultatet, av åtgärder man 

vidtagit vid problem, syns snabbt. (Skärvad & Olsson, 2017) 

 

2.1  Mål 

Företagens mål kan vara finansiella eller icke-finansiella. Till en början räknades bara sådana 

mål som kunde mätas i pengar. Nu för tiden har man börjat lägga stor vikt även på andra mål 

i företagen. De icke-finansiella målen tas nu med i ekonomistyrningen i mycket större 

utsträckning än tidigare. (Greve, 2009) 

Finansiella mål är t.ex. att uppnå ett bestämt resultat, lönsamhet eller kassaflöde. Däremot 

är en strävan mot fler nöjda kunder eller medarbetare, eller att produktkvaliteten höjs 

exempel på icke-finansiella mål. Som nämndes tidigare brukar de finansiella målen bedömas 

vara viktigare än de icke-finansiella målen. Man har dock under senare tid insett betydelsen 
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av att uppnå också icke-finansiella mål. Man har insett att det finns ett samband mellan de 

olika typerna av mål. Om kunderna och medarbetarna är nöjda, kan det hjälpa företaget att 

uppnå sina finansiella mål. (Ax m.fl., 2015) 

De som arbetar med ekonomistyrningen i företagen har många uppgifter för att kunna styra 

företaget i riktning mot målen. Bland annat kan deras uppgifter vara: 

- Planering, genomförande, uppföljning av verksamheten. Och anpassning av 

verksamheten mot målen. 

- Ge ledningen material och följa upp deras beslut.  

- Utreda avvikelser från planen och komma med åtgärdsförslag. 

- Förbättra och förnya styr- och ekonomisystemet i företaget.  

- Ge råd och utbilda medarbetarna i frågor som rör företagets ekonomi. 

 

Som stöd för att klara av att utföra dessa uppgifter användes ekonomiska styrmedel. 

Styrmedlen hjälper således ett företag i riktning mot dess ekonomiska mål. (Ax m.fl., 2015) 

 

2.2 Utgångspunkter för ekonomistyrningen 

Ekonomistyrning utgår från företagets vision, affärsidé, strategi och verksamhetsplan. 

Visionen och affärsidén sätter grund för strategin, som i sin tur står som grund för 

verksamhetsplanen.  Alla delar hänger alltså ihop och bildar basen för ekonomistyrningen. 

Detta samband framgår i Figur 1.  

Visionen ger en beskrivning av ett önskvärt framtida tillstånd, vad företaget ska uppnå och i 

vilken riktning företaget ska utvecklas. Visionen en idealsituation, som inte nödvändigtvis 

nås upp till. (Ax m.fl., 2015) 

Affärsidén visar vad företaget ska ägna sig åt och hur företaget ska utvecklas i förhållande 

till visionen. I affärsidén bör ett klart mål framgå. Det bör också berättas bl.a. till vem 

företaget säljer, kundkretsen, samt på vilken marknad företaget är verksamt. (Ax m.fl., 2015) 
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Strategin beskriver företagets långsiktiga handlande för att förbli konkurrenskraftigt. 

Strategin är en konkret beskrivning av hur affärsidén ska uppnås. Strategin är också grunden 

för verksamhetsplanen och dess upplägg. (Ax m.fl., 2015) 

Verksamhetsplanen är en skriftlig beskrivning av verksamheten och hur affärsidén ska 

genomföras i praktiken. Planen beskriver företagets verksamhetsmiljö, -metoder och mål. 

En verksamhetsplan visar hur lönsamt företaget är och kommer vara och lyfter fram 

riskfaktorer. Den fungerar både som handlingsplan för företagaren och som ett 

förhandlingsverktyg med eventuella investerare eller intressenter av företaget. 

(Uusyrityskeskus, 2018) 

 

 

 

 

           Figur 1: Ekonomistyrningens utgångspunkter 
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2.3 Styrmedel inom ekonomistyrningen 

Enligt författarna av ”Den nya ekonomistyrningen” (Ax m.fl., 2015), finns det tre olika 

kategorier av styrmedel inom ekonomistyrning. Formella styrmedel, organisationsstruktur 

och mindre formaliserad styrning. Dessa tre grupper består av flera individuella styrmedel. 

Styrmedel används för att styra företagen i rätt riktning, mot de ekonomiska målen. Formella 

styrmedel och organisationsstruktur är de mest populära kategorierna inom 

ekonomistyrning. Under senare år har tyngdpunkten även lagts på mindre formaliserad 

styrning. Styrmedlen kan se ut på många olika sätt och tillämpas på alla nivåer inom 

företaget. (Ax m.fl., 2015; Greve, 2009) 

 

 

 

 

2.4 Formella styrmedel  

De formella styrmedlen är många till antalet. En del har varit aktuella under en lång tid 

medan andra är mera moderna. Två av de nyaste styrmedlen, som också har fått mycket 

uppmärksamhet är aktivitetsbaserad kalkylering och balanserat styrkort. Eftersom det hela 

Figur 2: Några av styrmedlen inom ekonomistyrningen  
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tiden sker förändringar både internt som externt för företagen finns det ett konstant behov 

av nya styrmedel. (Ax m.fl., 2015) 

I Figur 2 framgår endast några av de formella styrmedel som finns i litteraturen. I nästa 

kapitel tas de formella styrmedlen upp mera grundligt. 

  

2.5 Organisationsstruktur 

Dessa styrmedel associeras inte enbart med ekonomistyrning. De är även aktuella inom 

andra områden inom företagsekonomi. Styrmedlen behandlar synpunkter om bl.a. 

verksamhetens utformning, ansvar, utförande av arbetet, belöningar etc. (Ax m.fl., 2015) 

Författarna av ”Den nya ekonomistyrningen” (Ax, m.fl., 2015) beskriver tre former av 

styrmedel när det gäller organisationsstruktur. Dessa är organisationsform, 

ansvarsfördelning och belöningssystem. Det finns två perspektiv på organisationsformen, 

det vertikala perspektivet och det horisontella perspektivet. Det vertikala perspektivet 

innebär att man ser företaget som en hierarki med överordnade och underordnade. 

Horisontella perspektivet däremot fokuserar på kunden och företaget ses som en värdekedja 

som ska uppfylla kundens behov. (Ax m.fl., 2015) 

Ansvarsfördelning innebär att krav ställs på olika enheter i företaget. Ansvaret fördelas helt 

enkelt. Två viktiga principer inom ansvarsfördelning är att den ansvarige ska kunna påverka 

det den ansvarar över samt ha befogenhet att göra så. Det finns fyra slag av ekonomiskt 

ansvar, lönsamhetsansvar, resultatansvar, intäkts- eller bidragsansvar och kostnadsansvar. 

(Ax m.fl., 2015) 

Belöningssystem används av företag i olika syften. Det vanligaste syftet är att motivera de 

anställda. Belöningssystem kan vara både finansiella och icke-finansiella. Finansiella 

belöningssystem innebär exempelvis bonuslön. Icke-finansiella belöningar kan innebära 

ledighet, befordran eller mera ansvar och befogenheter. (Ax m.fl., 2015) 
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2.6 Mindre formaliserad styrning 

Denna form av ekonomistyrning består av styrmedel som beskrivs som mjuka styrmedel. 

Denna kategori har under den senaste tiden blivit mer och mer betydelsefull, även om 

tyngdpunkten fortfarande ligger på formella styrmedel och organisationsstruktur. Tre 

exempel på mindre formaliserade styrmedel är företagskultur, lärande och medarbetarskap. 

(Ax m.fl., 2015) 

Företagskulturen har blivit ett viktigare styrmedel eftersom man insett att behovet av bättre 

styrmedel för att koordinera, organisera och motivera anställda. Företagskulturen påverkar 

hur personer i företaget bland annat fattar beslut, kommunicerar, bedömer vad som är bra 

eller dåligt och vad som är eftersträvansvärt eller vad som bör undvikas. (Ax m.fl., 2015) 

Lärande innebär att uppfattningar om hur arbetet ska skötas hela tiden förändras till det 

bättre. Lärande är också ett sätt att luckra upp den till synes föråldrade företagssynen, ett 

toppstyrt hierarkiskt företag. Det finns många sätt att lära sig på. Bland annat genom 

mentorskap, utbildning och företagsbesök. Det som dock visat sig vara mest effektivt är 

erfarenhetsbaserat lärande. Det innebär lärande som bygger på personliga och konkreta 

erfarenheter. (Ax m.fl., 2015) 

Medarbetarskap innebär att anställda kan påverka bland annat sitt arbete, arbetsplatsens 

utformning, hur arbetet utförs och anställningsförhållanden. Medarbetarskap används för att 

engagera anställda att utföra arbetet på ett bra sätt. I ett medarbetarskapsinriktat företag 

känner de anställda att deras kompetens tas tillvara, att företaget visar tillit och att deras 

arbetsinsats är meningsfull för företaget. (Ax m.fl., 2015) 
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3 Formella styrmedel 

I detta kapitel tas några av de formella styrmedlen upp och beskrivs mera ingående. Jag har 

valt att fokusera på budgetering, resultatplanering, investeringskalkylering, benchmarking 

och prestationsmätning eftersom de är mest relevanta för detta arbete.  

 

3.1 Budgetering 

Budgeteringen grundar sig på affärsplanen och är ett verktyg för att nå de mål, strategier och 

handlingsplaner som presenterats i affärsplanen. I budgeteringen läggs mål för ledningen 

och man väljer vilka mått som ska användas. Det är oftast konkreta, finansiella mått som 

används och som är lätta att följa upp. Dessa mått är till exempel kostnader, intäkter och 

lönsamhet. (bokforingstips, 2018)  

Budgeteringen används också för andra ändamål, till exempel för att motivera de anställda, 

sätta ansvar på tjänstemännen och för att få ett standardvärde som kan jämföras med det 

slutliga resultatet, och så vidare. Viktigt att komma ihåg är att en budget är endast planering 

eller förväntningar för framtiden. En budget visar inte vad som exakt kommer att hända, utan 

gissningar om hur framtiden kommer att utspela sig. (Ax m.fl., 2015) 

En budget är en plan för en nära framtid, till exempel det kommande året indelat i månader 

eller veckor. Ju mer komplicerad affärsverksamhet desto mer invecklad är planläggningen. 

Först görs delbudgetar för olika delar i företaget, som exempelvis personalen, investeringar 

eller material. Delbudgetarna slås sedan ihop till huvudbudgetar. Det finns tre typer av 

huvudbudgetar: resultatbudget, likviditetsbudget och budgeterad balansräkning. (Ax m.fl., 

2015) 

 

3.1.1 Resultatbudget 

En resultatbudget visar företagets möjlighet att skapa vinst för verksamheten. Det är denna 

budget som ofta förknippas med budgetering. Företagets intäkter och kostnader läggs upp i 

en plan för att leda fram till ett resultat. Såväl det sammanlagda resultatet som delresultat 

visas i resultatbudgeten. Delresultat kommer från delbudgetar som kan vara exempelvis. 

försäljningsbudgetar, inköpsbudgetar eller omkostnadsbudget.  
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Modellen på resultatbudgeten kan variera, men utgångspunkten är förväntade intäkter 

varifrån kostnaderna dras. Intäkterna, samt kostnaderna, kan även vara specificerade i olika 

grupper, t.ex. per kund eller per projekt. Resultatbudgeten ämnad för en specifik tidsperiod, 

ofta en räkenskapsperiod eller ett år. Som nämnts tidigare delas dock budgeten ofta upp i 

kortare tidsperioder för att möjliggöra bättre uppföljning och bättre analys av resultaten. (Ax 

m.fl., 2015) 

 

3.1.2 Likviditetsbudget 

En resultatbudget visar om företaget går med vinst eller förlust medan en likviditetsbudget 

visar om pengarna räcker till för de utgifter man har under till exempel en månad.  Det räcker 

därför inte med endast en resultatbudget. Denna budget är en plan för hur pengarna, de 

likvida medlen, i ett företag ska skaffas och användas. Likviditetsbudgeten ger alltså en 

uppfattning om pengarna räcker till och uppskattning av in- och utbetalningar i framtiden. 

(Verksamt.se, 2018) 

När det finns gott om pengar kan investeringar för framtiden göras i en större utsträckning 

än då affärsställningen är dålig. Likviditetsbudgeten är alltså en förutsättning för att 

företagets verksamhet ska fortleva och även en förutsättning för resultatbudgeten. (Ax m.fl., 

2015) 

Underlaget för kassaflödesbudgeten, som är ett annat namn för likviditetsbudgeten, fås från 

balansräkningen samt från resultatbudgeten. Uppgifterna hämtas vid början av 

budgetperioden. Denna typ av budget görs också upp per år men delas även in i kortare 

tidsperioder månadsvis eller till och med veckovis. Detta för att man lätt ska kunna se hur 

in- och utbetalningarna passar ihop tidsmässigt så att pengarna räcker till. (Ax m.fl., 2015) 

 

3.1.3 Budgeterad balansräkning 

De tillgångar, skulder och eget kapital företaget planerar att ha vid en viss tidpunkt visas i 

en budgeterad balansräkning. Resultatbudgeten och likviditetsbudgeten är budgetar för en 

viss tidsperiod medan denna budget syftar på företagets förväntade ställning vid en viss 

tidpunkt. Grunden för en budgeterad balansräkning är en tidigare balansräkning. Dessutom 



11 
 
behövs uppgifter från resultat- och likviditetsbudgeten för perioden från balansräkningen 

och den tidpunkt som man avser för den budgeterade balansräkningen.  

En budgeterad balansräkning kan ses som en sammanslagning av resultatbudgeten och 

likviditetsbudgeten. Alla tre huvudbudgeter hänger alltså ihop. Resultat- och 

likviditetsbudgetens uppgifter har påverkan på varandra och de två huvudbudgetarna har i 

sin tur påverkan på den budgeterade balansräkningen. Den budgeterade balansräkningen är 

sedan grund för följande period och därigenom påverkar den även de två andra 

huvudbudgetarna. (Ax m.fl., 2015) I Figur 3 visas sambandet mellan de tre 

huvudbudgetarna. 

 

3.1.4 Budgetuppföljning 

Budgetuppföljningen är en process då budgeten jämförs med utfallet. Man jämför alltså de 

budgeterade värdena med de verkliga värdena och söker efter eventuella avvikelser. Det går 

att använda sig av budgetar utan att göra en budgetuppföljning. Men budgetarna är till större 

nytta om även uppföljningar görs. (Ax m.fl., 2015) 

Det finns flera orsaker varför budgetuppföljning görs. Budgetuppföljningen ger ett underlag 

för nya budgetar. Eventuella avvikelser analyseras och åtgärder vidtas för att påverka utfallet 

i framtiden. Man lär sig alltså vad som har gjorts fel och kan åtgärda detta. Om utfallet är 

Figur 3: Sambandet mellan de tre huvudbudgetarna. 
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positivt får man även fram orsaken till detta och man har en chans att öka värdet ytterligare. 

(Ax m.fl., 2015) 

Budgetuppföljning görs gärna ofta per månad eller för ännu fortare perioder. Viktigt att 

komma ihåg vid analysen av budgetuppföljningen är dock att alla intäkter och kostnader inte 

är jämnt fördelade och det kanske finns avvikelser som är naturliga. (Göteborgs universitet, 

2018) 

 

3.2 Resultatplanering 

Resultatplanering är en studie av sambandet mellan intäkter, rörliga kostnader, fasta 

kostnader och volym. Resultatplanering är ett av de formella styrmedlen och mycket 

användbart. Styrmedlet påträffas i många olika situationer, så som t.ex. i budgeterings-, 

prissättnings- och marknadsföringssituationer. (Ax m.fl., 2015) 

Enligt författarna av ”Den nya ekonomistyrningen”, (Ax m.fl., 2015) får man med hjälp av 

resultatplanering svar på många frågor, exempelvis dessa: 

- Vilket är resultatet om försäljningspriset per produkt är till exempel 10 euro? 

- Vad är vinsten om försäljningen ökar med 100 enheter? 

- När är intäkterna är lika stora som kostnaderna? Vid vilken volym? 

- Hur mycket försäljningen måste öka för att vinst ska uppstå? 

 

Det finns två olika former av resultatplanering, totalanalys och bidragsanalys. Dessa skiljer 

sig från varandra på så sätt att totalanalysen baseras på både rörliga och fasta kostnader, 

alltså totalkostnaderna, medan bidragsanalys baseras på de rörliga kostnaderna. (Ax m.fl., 

2015) 
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3.2.1 Totalanalys  

Totalanalys baserar sig på totalkostnaden, fasta kostnader plus rörliga kostnader. I Figur 3 

visas den matematiska formeln för totalanalys. Man räknar alltså ut resultatet. (Ax m.fl., 

2015) 

 

3.2.2 Bidragsanalys 

Till skillnad från totalanalys fokuserar bidragsanalys enbart på de rörliga kostnaderna. I 

Figur 4 visas den matematiska formeln för bidragsanalys. (Ax m.fl., 2015) 

 

 

3.3 Investeringskalkylering 

Med en investering menas en satsning av pengar på något som i framtiden ökar företagets 

lönsamhet. ”En uppoffring i nutiden i syfte att kunna öka inkomsterna i framtiden.”, är en 

av de definitioner som författarna av ”Den nya ekonomistyrningen” använder för att beskriva 

begreppet investering. En investering innebär en stor satsning för ett företag och har 

omfattande effekter på verksamheten. Därför bör det göras ordentliga investeringskalkyler 

innan en investering. (Ax m.fl., 2015, s. 368) 

Förutom att beräkna lönsamheten av en investering kan man genom en investeringskalkyl 

också rangordna olika investeringsalternativ och på så sätt få fram den bästa. Genom en 

Figur 4: Den matematiska formeln för totalanalys  

Figur 5: Den matematiska formeln för bidragsanalys.  
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investeringskalkyl fås även en bedömning av risken vid investeringen, dess påverkan på 

likviditeten inom företaget samt ett underlag för fördelningen av resurserna. (Ax m.fl., 2015) 

Det finns ändå en stor osäkerhet i investeringar även om kalkyler görs eftersom 

investeringskalkylerna är, som andra kalkyler, förenklade modeller av verkligheten. Det är 

svårt att mäta den ekonomiska livslängden på investeringarna och restvärde samt när de bör 

ersättas eller avvecklas. (Ax m.fl., 2015) 

 

3.4 Benchmarking 

Benchmarking innebär att man jämför sin verksamhet med andras och på så sätt få 

inspiration och nya idéer för att förbättra verksamheten. Alla företag jobbar på olika sätt och 

det finns alltid något som ett annat företag gör bättre eller som man kan utveckla inom det 

egna företaget. Det kan till exempel handla om administrativa processer, kundrelationer eller 

utveckling av produkter. Man sätter specifika funktioner hos företagen i fokus, inte hela 

verksamheten. (Ax m.fl., 2015) 

Man kan antingen direkt ta efter de processer, metoder eller principer som man jämför med 

eller anpassa dem för den egna situationen i företaget. Det är flera frågor man får svar på 

med hjälp av benchmarking. Exempelvis vad och hur företaget inte ska göra, hur bra 

företaget är i olika aspekter i jämförelse med konkurrenterna och vad som kan förbättras 

inom företaget. (Ax m.fl., 2015) 

Två viktiga områden där information genom benchmarking kan användas är processtyrning 

och prestationsmätning. Inom ramen för prestationsmätningen kan informationen till 

exempel användas när man sätter upp prestationsmål. När det gäller processtyrningen är 

benchmarkinginformationen en bra grund för förbättringarna av verksamheten. Det finns 

dock inga begränsningar för vilka ämnen man kan undersöka med hjälp av benchmarking. 

(Ax m.fl., 2015) 

Huvudgrupperna av benchmarking är tre till antalet. Intern benchmarking, 

konkurrensinriktad benchmarking och funktionsinriktad benchmarking. Intern 

benchmarking innebär att man jämför det arbete som görs i en enhet av företaget med en 

annan enhet. Det kan röra sig om relaterade arbetsuppgifter som antingen är liknande eller 

identiska. Beroende på hur stort företaget är kan enheterna vara allt från arbetsställen eller 
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funktioner till avdelningar eller dotterbolag. Det finns både för- och nackdelar med intern 

benchmarking. Fördelarna är bland annat att man har tillgång till mycket information och 

informationen är i hög grad tillförlitlig. Dessutom utjämnas eventuella olikheter i de interna 

prestationerna och uppmuntrar till samarbete och kommunikation inom företaget. Nackdelar 

med intern benchmarking är dock att de interna prestationerna inte är konkurrenskraftiga och 

att eventuella konflikter och åsiktsskiljaktigheter kan uppstå inom företaget. (Ax m.fl., 2015) 

Konkurrensinriktad benchmarking innebär att man fokuserar på företagets konkurrenter. 

Denna typ av benchmarking anses vara mer effektiv än den interna i och med att man 

fokuserar på företag som konkurrerar om samma kunder och på samma marknad. Dessutom 

begränsas inte heller arbetet till identiska eller likartade arbeten. Fördelar med 

konkurrensinriktad benchmarking är att det finns gott om jämförelseobjekt och att 

prestationsskillnader mellan företagen lätt kan identifieras. Nackdelarna är bland annat att 

det kan vara svårt att få tag på information samt att stridigheter mellan företagen kan 

uppkomma. 

Inom funktionsinriktad benchmarking riktas blicken, liksom i konkurrensinriktad 

benchmarking, utanför företaget. Skillnaden mellan dem är dock att i funktionsinriktad 

benchmarking fokuserar man på företag som i något avseende anses vara bäst. Det behöver 

alltså inte nödvändigtvis vara en konkurrent utan kan vara ett företag som är verksam inom 

en helt annan bransch. Fördelar med denna typ av benchmarking är att tillgången till 

jämförelseobjekt och information är stor. Dessutom är det inte lika känsligt med samarbeten 

och informationsutbyten som vid konkurrensinriktad benchmarking. Nackdelar kan vara att 

det är svårt att föra över prestationer samt att denna typ av benchmarking är resurskrävande. 

(Ax m.fl., 2015) 

 

3.5 Prestationsmätning 

Prestationsmätning innebär att olika aspekter på prestationer mäts. En prestation kan vara 

allt från tillverkningen av en vara eller utförandet av en tjänst till arbetet med att få nöjda 

kunder och medarbetare. Ett prestationsmått är ett tal som ger uppgifter om prestationen. Det 

kan exempelvis vara tiden en prestation väntas ta eller tog att genomföra eller om 

prestationen varit av bra kvalitet. (Ax m.fl., 2015) 
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Det finns både icke-finansiella och finansiella prestationsmått. De finansiella är de som fått 

mest uppmärksamhet under årens lopp. Finansiella prestationer och mätningar av dem kan 

exempelvis vara lönsamhet, resultat och försäljning.  I och med att företagsmiljön under 

senare tid förändrats, har dock de icke-finansiella prestationsmåtten blivit mer intressanta 

för företagen. Man har kommit fram till att de finansiella måtten bland annat ger för lite 

kunskap om vad som är lönsamt i framtiden och att de inte tar i beaktande kontakter med 

kunderna och omvärlden. (Ax m.fl., 2015) 

Liksom de andra styrmedlen är prestationsmätning till för att skapa förutsättningar för att 

uppnå de uppsatta målen. För att prestationsmätningen ska vara till hjälp för företagen finns 

det många riktlinjer som bör tas i beaktande. Exempel på dessa riktlinjer är att prestationerna 

som mäts ska vara möjliga att relatera till företagets strategi och att prestationsmålen ska 

vara motiverande för personalen och lätta att förstå. Det finns många företag som anser att 

de inte haft någon nytta med prestationsmätning. Men dessa företag hade inte heller tagit sig 

tid att få alla i företaget att förstå målen. En mycket viktig riktlinje är också att man bör se 

till att nyttan för prestationsmätningen överstiger kostnaderna för dem. (Ax m.fl., 2015; 

Parmenter, 2015) 
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4 Kritik mot ekonomistyrningen 

Enligt författaren av ”Verksamhetsstyrning – Från traditionell ekonomistyrning till modern 

verksamhetsstyrning” (Lindvall, 2011) är det viktigt att komma ihåg att varje styrverktyg 

och modeller bör anpassas till varje organisations behov. Styrningen sker alltså med hjälp 

av verktyg som används vid olika frågor och tillfällen på olika sätt. Viktigt är också att inte 

stirra sig blind enbart på företagets styrsystem. Strategi, organisationsstruktur och styrsystem 

är alla viktiga delar i verksamhetsstyrningen. Enligt ett traditionellt synsätt försöker man 

med hjälp av ett och samma verktyg lösa många olika problem, samtidigt. Styrsystemet och 

informationen som fås genom styrverktygen är enligt det traditionella synsättet också det 

viktigaste för att kunna leda företaget. Litteraturen om traditionell styrning är ofta 

normerande. (Lindvall, 2011) 

Lindvall (2011) skriver också att litteraturen ofta beskriver en mycket mer invecklad version 

av verktygen än vad som i praktiken sedan används. Detta kan enligt Lindvall bero på att 

olika företag behöver olika styrning. Olika delar av ett enda företag kan också kräva olika 

styrning. (Lindvall, 2011) 

Ax, Johansson och Kullvén (2015) anser också att det finns en skillnad mellan teorin och 

praktiken när det gäller ekonomistyrning. De metoder som i teorin är bäst passande för olika 

situationer används oftast inte i praktiken. Företagen använder sig gärna av enkla modeller 

istället för de mer invecklade modellerna som enligt teorin är bättre. Företag är också ovilliga 

att införa nya metoder. En av de största utmaningarna inom ekonomistyrningen är att minska 

gapet mellan teori och praktik, menar Ax, Johansson och Kullvén (2015). 

Det finns en rad olika förklaringar till gapet mellan teorin och praktiken. En av 

förklaringarna är att det finns en fördröjning mellan utvecklingen av teorin och det praktiska 

utförandet. Dock är denna förklaring inte så övertygande eftersom flera metoder funnits en 

lång tid och hade redan tagits i bruk om de ansetts vara attraktiva.  

En annan förklaring är att man i praktiken har för lite kunskap om teorin. Denna förklaring 

har inte heller fått mycket understöd eftersom de som arbetar med ekonomistyrning är 

utbildade inom området.  

Ytterligare en förklaring är att teorin inte visar den verklighet som upplevs i praktiken. I 

många fall har utvecklingen av modellerna skett utan att man tagit utgångspunkt från 

verkliga situationer. Den sista förklaringen som Ax, Johansson och Kullvén (2015) tar upp 
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är att kostnads- och nyttokriteriet bortses i teorin. Vid val av metoder bör kostnads- och 

nyttokriteriet tillämpas. Det innebär att man jämför kostnaderna för införandet och 

användandet av metoden jämfört med nyttan när det gäller uppfyllandet av målen. (Ax, m.fl., 

2015) 

 

5 Studerandekårer i Finland 

Enligt finländsk lagstiftning ska det finnas en studerandekår vid en yrkeshögskola. I detta 

kapitel tas allmän information om finländska studerandekårer upp. Studerandekårernas 

uppgifter och möjligheter beskrivs också.  

Enligt Yrkeshögskolelagen (14.11.2014/932) består studerandekåren av studerande vid 

yrkeshögskolan och fungerar som en länk mellan medlemmarna i kåren. Kåren ska också 

övervaka studerandes intressen i samhället och skolan. Studerandekårens uppgifter är att utse 

studeranderepresentanter i yrkeshögskolans organ och se till att studerande vid 

yrkeshögskolan har tillgång till studerandevård. (41§) 

Enligt Yrkeshögskolelagen (14.11.2014/932) har studerandekårerna rätt att ta en 

medlemsavgift av medlemmarna. Denna avgift, samt andra inkomster finansierar kårens 

verksamhet. Studerandekårerna har självstyrelse och består av en fullmäktige och en 

styrelse. En studerandekår följer föreningslagen och yrkeshögskolelagen. Det är kårens 

stadgar som ligger som grund för deras verksamhet. Dessa fastställs av rektorn. (41§) 

Den största tjänsten som studerandekårerna erbjuder är studiekortet. Förutom studiekortet 

och intressebevakning för studerande kan studerandekårerna även ordna olika 

fritidsaktiviteter för de studerande och sina medlemmar.  (Samok, 2018) 

Samok, Finlands studerandekårers förbund, är en nationell studentorganisation som fungerar 

som ett stöd för studerandekårerna och omvandlar yrkeshögskolestuderandes åsikter till 

politik. Samok består av 25 studerandekårer från hela Finland. De enskilda 

studerandekårerna har fokus på lokal verksamhet vid yrkeshögskolorna, medan Samok 

fokuserar på nationell verksamhet. Samok samarbetar mycket tillsammans med bl.a. 

ministerier som undervisnings- och kulturministeriet. (Samok, 2018) 
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6 Studerandekåren Novium 

I detta kapitel beskrivs Studerandekåren Noviums verksamhet och organisation. 

Studerandekåren Novium kallas även Novium. För att underlätta arbetet kommer jag att i 

fortsättningen använda Novium  eller studerandekåren.  

Novium är en kår för alla som studerar vid Yrkeshögskolan Novia. Studerandekåren jobbar 

för de studerandes rättigheter och rättvisa, samt för att studerande ska ha det trivsamt under 

sin studietid. Novium är ett offentligrättsligt organ med självstyrande rätt. Noviums uppgift 

är att utse studeranderepresentanter i Novias organ och fungera som en länk mellan 

medlemmarna. (Novia, 2018; Studerandekåren Novium, 2018) 

Noviums högsta beslutandeorgan är fullmäktige. Fullmäktige består av femton ledamöter. 

Styrelsen arbetar direkt under fullmäktige och utför det praktiska arbetet. Dessutom har 

Novium fyra anställda. Generalsekreteraren och tutorsekreteraren är verksamma i Vasa, 

intressebevakningssekreteraren i Åbo och informationssekreteraren i Ekenäs. 

(Studerandekåren Novium, 2018) 

Fullmäktigevalet ordnas varje år och därefter väljs styrelsen. Tillsammans med 

styrelsemedlemmarna arbetar ett flertal utskott och kommittéer inom de olika 

ansvarsområdena. Förutom detta finns det studeranderepresentanter i Novias organ samt i 

externa samarbetsorgan. (Studerandekåren Novium, 2018) 

 

Figur 6: En organisationskarta för Studerandekåren Novium. 

(Studerandekåren Novium, 2018) 
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Genom att bli medlem i Novium får de studerande även tillgång till ett studiekort och flera 

andra medlemsförmåner. Novium ordnar två evenemang under skolåret. Dessa är en årsfest, 

i mitten av mars samt ett studerandeevenemang, ”BTS”, i början av skolåret. Tillsammans 

med andra studerandekårer på de olika orterna ordar Novium också andra evenemang, till 

exempel Fastlaskiainen. (Novia, 2018; Studerandekåren Novium, 2018) 

Noviums viktigaste uppgift är intressebevakning. Det sköts främst av styrelsen och personal 

eller studerandekårens representanter i olika grupper och organ. Studerandekåren är också 

medlem i Finlands studerandekårers förbund, SAMOK som bevakar alla 

yrkeshögskolestuderandes intressen i Finland. (Studerandekåren Novium, 2018) 

En av de anställda hos Novium jobbar även som trakasseriombud. Det vill säga en person 

som de studerande kan vända sig till om de anser sig blivit orättvist behandlade eller om de 

mår dåligt. Trakasseriombudet har tystnadsplikt och man kan anmäla händelser helt 

anonymt. (Studerandekåren Novium, 2018) 

Tillsammans med Novia utbildar Novium årligen flera former av tutorer. För tillfället finns 

det totalt fem tutorformer, väntutor, studietutor, motionstutor, internationell tutor och PR-

tutor. (Studerandekåren Novium, 2018) 
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7 Empiri 

I detta kapitel presenteras forskningsmetoden som valts. Begreppen validitet och reliabilitet 

tas också upp. Efter det presenteras respondenten i intervjun samt svaren från intervjun. 

 

7.1 Forskningsmetod 

Empiri är vetenskapliga studier och som grund för empirin används erfarenheter och tidigare 

undersökningar. Man kan antingen använda sig av kvalitativ eller kvantitativ forskning. 

Valet av forskningsmetod grundar sig på vad man vill veta, hur man har uttryckt sitt 

undersökningsproblem. (Bell & Bryman, 2014) 

Kvantitativ forskning innebär att man gör en mätning. Forskningsmetoden fokuserar på 

siffror och forskningsobjekten tilldelas olika värden. Det är forskaren och dennes intressen 

och frågor som strukturerar en kvantitativ undersökning. (Bell & Bryman, 2014) 

Kvalitativ forskning fokuserar mera på ord. Inom denna forskningsmetod använder man sig 

av till exempel kvalitativa intervjuer och tolkar analyser. Till skillnad från kvantitativ 

forskning är det deltagarnas värderingar och uppfattningar som är utgångspunkten. (Bell & 

Bryman, 2014) 

Jag valde att göra en kvalitativ undersökning för att få information om hur studerandekåren 

Novium använder sig av ekonomistyrning. Jag valde kvalitativ intervju som 

tillvägagångssätt. Vid en kvalitativ intervju finns det utrymme för respondenten att svara 

med egna ord. Detta innebär att kvalitativa intervjuer ofta har en låg grad av strukturering. 

Vid intervjun kan frågorna ställas i en bestämd ordning, med hög standardisering, eller i den 

ordning som passar bäst, med låg standardisering. I en kvalitativ intervju vill man få fram 

respondentens egna åsikter och uppfattningar om undersökningsobjektet och kan därför 

aldrig på förhand utforma svarsalternativ. (Patel & Davison, 2011) 

Vid genomförandet av en undersökning bör man se till att både reliabiliteten och validiteten 

är god. God validitet innebär att man undersöker det som ska undersökas. Man anser sig ha 

gjort en tillförlitlig tolkning av svaren från undersökningen. Det finns både innehållsvaliditet 

och samtidiga validitet. Innehållsvaliditet innebär att man fått med problemformuleringen 

och lyckats skapa ett bra samband med teorin och frågorna. Samtidig validitet innebär att 

resultatet skulle bli det samma om undersökningen gjordes med en annan grupp och på ett 
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annat sätt. Till exempel att de som anser sig vara positivt inställda till något i enkätsvar, 

anser samma under en intervju. Det handlar alltså om att man använder en annan teknik men 

mäter samma sak. (Patel & Davison, 2011) 

Om undersökningen görs på ett tillförlitligt sätt har den god reliabilitet. God reliabilitet 

innebär också att samma svar skulle fås om undersökningen gjordes igen. Vid en intervju 

kan man inte veta om svaren är sanna eller inte. Om intervjun görs på nytt och samma frågor 

ställs kan det hända att man får olika svar. Även om detta inträffar betyder inte detta att 

reliabiliteten är låg, utan reliabiliteten kan vara hög vid dessa situationer. Personen kan till 

exempel ändrat åsikt eller lärt sig nya saker. För att vara säker på att reliabiliteten är god kan 

man vid kvalitativa intervjuer spela in samtalet, för att i efterhand kunna gå tillbaka och på 

så sätt försäkra sig om att man uppfattat svaren rätt. (Patel & Davison, 2011) 

 

7.2 Intervju 

Jag har intervjuat generalsekreteraren vid Studerandekåren Novium, eftersom det är denna 

person som främst har hand om ekonomifrågorna. Den nuvarande generalsekreteraren har 

också jobbat inom kåren i flera år. Intervjufrågorna finns bifogade som ”Bilaga 1”.  

I intervjun började jag med att ställa allmänna frågor om ekonomistyrningen, vem som har 

hand om ekonomistyrningen, är många av kårens mål icke-finansiella och om 

ekonomistyrning är viktigt för en studerandekår. Därefter frågade jag mera ingående frågor 

om de olika styrmedlen och hur kåren arbetar med dem. Till sist frågade jag om det finns 

andra styrmedel kåren använder sig av och om de anser sig ha tillräckligt med kunskap om 

ekonomistyrning. Jag frågade även om det finns något inom ekonomistyrningen de vill eller 

borde förbättra.  

Generalsekreteraren beskriver sin uppgift i kåren som verksamhetsledare. Han är den 

personen inom kåren som har hand om ekonomistyrningen och övriga frågor som berör 

kårens ekonomi. Förutom detta ser han till att verksamheten rullar på, han sitter med i olika 

nämnder inom Novia, och han har också hand om personalförvaltningen. Titeln 

generalsekreterare beskriver endast hans arbete som sekreterare för styrelsen och 

fullmäktige. Verksamhetsledare menar han därför att är en mera beskrivande titel.   
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Ekonomistyrning inom studerandekåren anser han att är av stor vikt, speciellt budgetering 

och budgetuppföljning. I Novium läggs det enligt generalsekreteraren stor vikt på 

ekonomistyrningen.  Huvudansvaret för detta har generalsekreteraren men det är fullmäktige 

som sedan godkänner förslagen.  

Finansiella mål för Novium är att verksamheten ska gå jämnt ut, alltså ingen vinst vid slutet 

av året. Genom intressebevakningen försöker man nå icke-finansiella mål. Man vill att 

studerande ska trivas i skolmiljön, vara framgångsrika i studierna etc. Han nämner att 

tutorverksamheten också hjälper till att nå dessa icke-finansiella mål. 

Budgetering används mycket inom kåren och är viktigt för att man ska kunna fördela 

pengarna så att det räcker till för alla olika delar av verksamheten. Novium har en 

huvudbudget för hela året, men delbudgetar för alla evenemang och delar av verksamheten. 

Budgetuppföljning görs efter varje evenemang. Dessutom görs ett mellanbokslut där man 

kan se om budgeten för hela året håller. Vid behov kan en tilläggsbudget göras. Han nämner 

medlemsregistret som förnyades under våren som ett exempel på när en tilläggsbudget gjorts 

upp.  

När det gäller investeringskalkylering görs ingen egen uträkning för exempelvis payback-

tiden, men vid stora investeringar görs alltid jämförelser av olika offerter. Medlemsregistret 

och studiekortstillverkare nämns som exempel. Dessa två innebar stora utgifter för kåren.   

Benchmarking när det gäller ekonomistyrningen är inte av intresse, då verksamheten följer 

samma mönster varje år Men benchmarking används aktivt inom andra områden. Detta år 

har både studiekortet och medlemsregistret uppdaterats och innan man gjorde detta 

undersökte man vad andra kårer använde eller för medlemsregistrets del vilket Novia 

använde sig av. Allt för att hitta det som passar bäst åt de studerande vid skolan och kåren. 

Studerandekåren samarbetar även ibland med andra studerandekårer och får på så vis tips på 

förbättringsmöjligheter. Generalsekreteraren nämnde också andra, framtida, projekt där 

benchmarking kommer att användas. Det är främst konkurrensinriktad eller 

funktionsinriktad benchmarking som används. Intern benchmarking används inte, eftersom 

organisationen är så pass liten, anser generalsekreteraren. 

Prestationsmätning har tidigare använts i form av en feedback-blankett, men har på senare 

år inte använts aktivt. Novia och skolans ledning har hand om studerandebarometern, som 

är en utvärdering av skolmiljön och som skickas ut till de studerande varje år. 

Generalsekreteraren nämner att Novium också får ta del av svaren och på så sätt mäts 
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kvaliteten på Noviums prestationer. Samtidigt är detta ett sätt för kåren att bevaka de 

studerandes intressen och vid behov vidta åtgärder för sådant som inte fungerar. 

Resultatplanering används till viss del i budgeterings- och prissättningsfrågor. Men 

generalsekreteraren nämner att det inte är lika fint upplagt i praktiken som i teorin. Kåren 

använder sig av en enklare form av resultatplanering som kanske mera liknar budgetering, 

menar generalsekreteraren. Som exempel används medlemsavgifterna, som rörliga intäkter, 

styrelsearvoden samt löner som fasta kostnader och antalet medlemmar som volym.  

Andra styrmedel används inte, det är inte av intresse för en så pass liten kår. Man måste väga 

upp nyttan med kostnaderna anser generalsekreteraren. Generalsekreteraren konstaterar 

också att han inte har koll på alla styrmedel som finns i litteraturen. De styrmedel som 

används nu räcker bra till för kårens verksamhet.  

Generalsekreteraren anser sig ha tillräcklig kunskap om styrmedel för hans uppgifter i kåren. 

Han nämner att han inte är utbildad inom ekonomin men att han lärt sig mycket under åren 

som han arbetat för Novium, samt att han tidigare varit aktiv inom föreningsverksamhet. 

Han anser att de kunskaper han har räcker bra till för att styra kårens verksamhet.  

Budgetuppföljningen är ett exempel på något som kunde göras bättre inom kåren, anser 

generalsekreteraren. Men han nämner också att verksamheten följer samma mönster varje år 

att en förbättring i budgetuppföljningen skulle behövas främst när det är stora förändringar 

på gång. Han nämner studenthälsan som ett exempel. Studenthälsan har ännu inte tagits i 

bruk men när detta händer innebär det bl.a. en höjning på medlemsavgifterna och därmed 

kan det påverka medlemsantalet och intäkterna för kåren. Man borde då göra noggrannare 

budgetar och budgetuppföljningar eftersom det innebär en så stor förändring i ekonomin.  

Prestationsmätningen anser generalsekreteraren att också är något som man kunde förbättra 

inom kåren. Prestationsmätning har nu gjorts då och då, med flera års mellanrum, men en 

årligen återkommande mätning kunde vara av nytta. Däremot nämner han att en årligen 

återkommande feedback-enkät kan påverka studerandebarmetern och att svarsprocenten på 

den redan är låg. Han nämner också att studerandeföreningar också använder sig av 

feedback-system och att det från studerandes synvinkel kan kännas jobbigt att svara på 

många olika enkäter.  
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8 Resultat  

I detta kapitel tas resultatet av undersökningen upp. Teori och empirin kopplas samman för 

att upptäcka eventuella skillnader. Kapitlet är uppdelat i underrubriker för att underlätta 

läsningen. Jag börjar med ekonomistyrningen och går sedan in på de olika styrmedlen. Till 

sist tar jag upp mina sista frågor i intervjun och reliabiliteten och validiteten. 

 

8.1 Ekonomistyrningen 

Novium har en anställd som ansvarar över ekonomistyrningen, generalsekreteraren. Denne 

person har även hand över studerandekårens övriga ekonomiska frågor och verksamhet. 

Generalsekreteraren har förutom ekonomistyrningen också många andra uppgifter. Som 

nämns i teorin (Ax m.fl., 2015), de som arbetar med ekonomistyrningen i företagen har 

många uppgifter. Bland annat att planera, genomföra och följa upp verksamheten mot 

planerna och målen, ge beslutsfattare underlag och undersöka orsaker till avvikelser från 

planen och föreslå åtgärder. Detta är alla uppgifter som generalsekreteraren anser att ingår i 

hans dagliga arbete. 

I teorin nämns även att det finns ekonomistyrning i alla företag. Ekonomistyrningen kan se 

olika ut beroende på storlek på företaget och organisationsform men är lika användbar för 

stora som mindre företag. I Novium läggs det, trots studerandekårens storlek, stor vikt på 

ekonomistyrningen och är enligt respondenten viktig för en studerandekår. 

För Novium är de finansiella målen lika viktiga som de icke-finansiella. Men det läggs 

eventuellt större fokus på de icke-finansiella eftersom det är studerandekårens största uppgift 

att bevaka studerandes intressen. Därmed är kundtillfredsställelse ett viktigt icke-finansiellt 

mål inom studerandekåren. I teorin nämns (Ax m.fl., 2015) att företag kan uppnå sina 

finansiella mål genom att fokusera på sina icke-finansiella mål. Om studerande är nöjda med 

Noviums verksamhet, vill de understöda verksamheten och bli medlemmar. Därmed får 

Novium in medlemsavgifter och intäkterna från medlemsavgifterna ligger som grund för 

studerandekårens verksamhet. 
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8.2 Budgetering 

Budgetering är ett viktigt styrmedel i Novium och används mycket i såväl den dagliga 

verksamheten och på längre sikt. Enligt litteraturen (Ax m.fl., 2015) kan budgetar göras för 

ett år i taget eller delas upp i delbudgetar. Novium har både en huvudbudget och delbudgetar 

för alla olika evenemang.  

Budgetuppföljning görs för varje delbudget och också varje halvår efter mellanbokslutet. I 

teorin nämns (Ax m.fl., 2015) att budgetuppföljningen är ett underlag för nya budgetar och 

genom budgetuppföljning kan eventuella avvikelser åtgärdas. Novium använder sig av 

budgetuppföljning för detta syfte. I och med att pengarna ska räcka till alla delar av 

verksamheten är det viktigt att vid eventuella avvikelser kunna planera om budgetarna.  

Som det i teorin (Verksamt.se, 2018) nämns räcker det inte endast med att göra en 

resultatbudget, även likviditetsbudgeten är viktig. I Novium används både likviditetsbudget 

och resultatbudget. Studerandekåren har dock valt att förenkla modellerna på styrmedel och 

anpassad budgetarna för att de ska passa deras verksamhet. I litteraturen (Lindvall, 2011) 

nämns att det är viktigt att anpassa modellerna som finns för den egna verksamheten.  

 

8.3 Investeringskalkylering 

Investeringskalkylering används till viss del i Novium. Som nämns i teorin (Ax m.fl., 2015) 

kan investeringskalkylering innebära rangordning av olika investeringsalternativ eller en 

beräkning av investeringens lönsamhet. I Novium används investeringskalkylering vid stora 

investeringar genom offertförfrågningar. Dessa rangordnas sedan för att välja det bästa 

alternativet.  

 

8.4 Benchmarking 

Inom ekonomistyrningen använder Novium inte sig av benchmarking, men styrmedlet 

används aktivt hela tiden inom andra områden. Vid förnyandet av studiekortet och 

medlemsregistret användes benchmarking. Novium samarbetar också med andra 

studerandekårer och utbyter kunskap och idéer.  
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Förutom budgetering är benchmarking det styrmedel som används mest inom 

studerandekåren. Det är främst konkurrensinriktad eller funktionsinriktad benchmarking 

som används. Som nämns i teorin (Ax m.fl., 2015) finns det inga begränsningar till vad man 

kan undersöka med hjälp av benchmarking.  

 

8.5 Prestationsmätning 

Prestationsmätning är något som tidigare använts, i form av en feedback-enkät.  Under 

senare år har man dock inte använt detta. I teorin (Ax m.fl., 2015) nämns att det är viktigt att 

komma ihåg att nyttan för prestationsmätningen överstiger kostnaderna för dem. Detta 

menar generalsekreteraren för Novium att är en av orsakerna till varför prestationsmätningen 

inte använts aktivt under de senare åren. 

I teorin (Ax m.fl., 2015) nämns att ett prestationsmått kan vara kvaliteten på en tjänst. Genom 

svaren på skolans så kallade studerandebarometer utvärderas Noviums prestationer, 

samtidigt som studerandekåren har möjlighet att bevaka studerandes intressen och behov.  

 

8.6 Resultatplanering 

Svaret på frågan, om resultatplanering används, var att det i Novium används till viss del, 

men i en förenklad form än den som nämns i teorin. I teorin (Ax m.fl., 2015) nämns att i 

resultatplaneringen studeras korrelationen mellan intäkter, rörliga kostnader, fasta kostnader 

och volymen. Det nämns också att resultatplaneringen förekommer i bland annat budgets- 

och marknadsföringssituationer. Inom Novium används resultatplanering främst i 

budgetsituationer och därför menar generalsekreteraren att det handlar mer om budgetering 

än om resultatplanering.  

 

 



28 
 

8.7 Övrigt 

Andra styrmedel används inte i studerandekåren eftersom det inte lönar sig. Som nämns i 

teorin bör nyttan vara större än kostnaderna. Generalsekreteraren i Novium svarade på 

frågan, om andra styrmedel används än de som jag har tagit upp, att de klarar sig bra med de 

styrmedel som används för tillfället eftersom verksamheten ser så pass lika ut varje år och 

för att verksamheten också är så pass liten.  

I teorin (Ax m.fl., 2015) nämns att man i praktiken eventuellt har för lite kunskap om 

styrmedlen. I intervjun frågade jag om man anser sig ha tillräckligt med kunskap om 

styrmedlen och hur styrmedlen kan hjälpa till att förbättra verksamheten. Respondenten 

anser sig ha tillräckligt med kunskap. Även om han inte är direkt utbildad inom ämnet räcker 

det till för studerandekårens verksamhet.  

I intervjun frågade jag också om det finns något som man vill förbättra gällande 

ekonomistyrningen. Inom Novium vill man förbättra budgetuppföljningen och 

prestationsmätningen. Budgetuppföljningen fungerar som den ser ut nu, när verksamheten 

ser nästan likadan ut år efter år, men om stora förändringar görs behövs budgetuppföljningen 

vara mera noggrann. Prestationsmätningen kunde göras årligen istället för nu som då. 

Liksom nämns i teorin (Ax m.fl., 2015) sker ekonomistyrning genom feedback och 

utvärdering och detta möjliggör anpassning.  

 

8.8 Reliabilitet och validitet 

Jag anser att reliabiliteten är rätt så god i min undersökning. De svar jag fick från intervjuerna 

är pålitliga. Respondenten har arbetat för Novium i flera år och är insatt i ämnet. Om 

undersökningen skulle upprepas i framtiden skulle man troligtvis få samma svar igen. För 

att ytterligare förbättra reliabiliteten hade jag kunnat intervjua flera personer. 

 

Efter genomgången av svaren på frågorna tyckte jag inte att det fanns någon misstolkning 

på frågorna. Eventuellt kunde jag ha frågat flera följdfrågor för att få mera ingående svar 

på en del av frågorna.   
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Enligt min mening var det bra att jag gjorde en personlig intervju i den mening att jag träffade 

respondenten. På så sätt kunde jag förklara begreppen så att respondenten förstod frågan och 

på så sätt få ett bra svar. Jag anser därför att validiteten i undersökningen också är god. Jag 

undersökte det som jag hade planerat att undersöka och fick svar på det.  

 

9 Sammanfattning av resultatet 

Sammanfattningsvis konstateras att formella styrmedel används i Studerandekåren Novium. 

Det är främst budgetering och benchmarking som används. Investeringskalkylering, 

prestationsmättning och resultatplanering används till viss del.  

Novium har tillräcklig kunskap om ekonomistyrningen. Det är en liten studerandekår och 

använder de styrmedel som är mest väsentliga för deras verksamhet. De styrmedel som är 

mest relevanta för studerandekåren är budgetering och benchmarking och till viss del 

prestationsmätning.  

Novium har också kunskap om hur styrmedlen förbättrar verksamheten, samtidigt som de 

förstår att nyttan ska överstiga kostnaderna om ekonomistyrningen ska löna sig. Därför 

används inte andra styrmedel än de som framkommit i undersökningen.  

I teorin (Lindvall, 2011) nämns att ekonomistyrningen har kritiserats på grund av att teorin 

ofta skiljer sig från det som presenteras i litteraturen. I min undersökning har jag kommit 

fram till att studerandekåren använder sig av förenklade modeller än de som beskrivs i teorin.  

Förbättringsmöjligheter inom ekonomistyrningen finns. Det är främst prestationsmätningen 

som kan göras oftare och budgetuppföljningen som kan göras noggrannare. En intern 

prestationsmätning kunde vara nyttigt att också införa, för att utvärdera interna processer. 

Inom Novium är man också medveten om förbättringsmöjligheterna av budgetuppföljningen 

och prestationsmätningen.  
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10 Avslutning 

Ekonomistyrning är ett brett ämne som man kan skriva mycket om. I detta arbete ville jag 

fokusera på de formella styrmedlen. Jag valde budgetering, benchmarking, 

investeringskalkylering, prestationsmätning och resultatmätning eftersom jag ansåg att  de 

skulle passa bäst för en studerandekårs behov. 

Syftet med arbetet var att undersöka om formella styrmedel används i Studerandekåren 

Novium och vilka dessa styrmedel i så fall är. Syftet med arbetet var också att ta reda på 

skillnader mellan teori och praktik när det gäller användningen av styrmedel. Jag anser att 

jag har lyckats med detta.  

I teorin tog jag upp vad ekonomistyrning innebär och ekonomistyrningens utgångspunkter. 

Jag förklarade även skillnaden mellan finansiella och icke-finansiella mål. Jag presenterade 

de olika styrmedlen och gjorde en djupare presentation av de formella styrmedel jag valt att 

fokusera på.  

Empirin gjordes i form av en kvalitativ intervju med den ekonomiansvarige inom 

studerandekåren om hur de arbetar med ekonomistyrningen och vilka styrmedel som 

används. 

Resultatet visade att studerandekåren använder sig av formella styrmedel och dessutom att 

upplägget med styrmedlen i studerandekåren till viss del skiljer sig från hur styrmedlen 

presenteras i teorin. Jag kom också fram till vilka styrmedel som används och att 

studerandekåren har tillräcklig kunskap om ekonomistyrningen. 

Jag anser att jag fått bra svar på intervjun och att jag fått besvarat de problemformuleringar 

som jag i början av arbetet tagit upp. Jag är nöjd med de svar jag har fått och den slutsats 

som jag har kommit fram till. 

Arbetsprocessen började i början av september 2018 och avslutas i mitten av november 

2018. Det har varit mycket lärorik arbetsprocess samtidigt som processen har varit en 

utmaning.  
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10.1 Förslag till fortsatt arbete 

Ekonomistyrning är som sagt ett väldigt brett ämne och man skulle kunna nämna mycket 

annat ännu. Detta arbete har begränsats för att inte överskrida önskad längd eller bredden på 

ett examensarbete vid Novia. Arbetet har strävat efter att svara på problemformuleringar 

som presenterades i början, vilket har uppnåtts. I detta kapitel föreslås hur man kan gå arbeta 

vidare med det resultat som fåtts av denna undersökning.  

Förslag på fortsatt arbete kan vara att man undersöker ifall studerandekårer använder sig av 

andra styrmedel än de jag har valt att ta med. Man kan också undersöka ifall någon av 

styrmedlen i de andra huvudkategorierna inom ekonomistyrning används.  

Ett annat förslag på vidare forskning kan till att exempelvis vara att återta 

prestationsmätningen som ett aktivt styrmedel. Ett förslag till fortsatt arbete skulle därför 

vara att utveckla ekonomistyrningen hos Novium. Den tidigare använda enkäten som 

använts för prestationsmätning kunde återtas och uppdateras. Samtidigt kunde man ta fram 

en modell för intern prestationsmätning som kunde förbättra de administrativa processerna i 

studerandekåren.  
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Bilaga 1  

INTERVJUFRÅGOR 

1. Vad har ni för befattning i organisationen? Vad är er uppgift? 

2. Har ni skilda personer i organisationen som sköter om ekonomistyrningen? 

3. Läggs det stor vikt vid ekonomistyrningen i Novium? Är det viktigt för en 

studerandekår? 

4. Läggs det större vikt på de icke-finansiella målen i och med att Novium är en 

verksamhet som inte har som syfte att gå på vinst? 

Följande frågor har att göra med användningen av styrmedel för att uppnå finansiella och 

icke-finansiella målen. 

5. Budgetering 

a. Använder ni er av budgetering i verksamheten? 

b. Hur viktigt är det med budgetering för er verksamhet? 

c. Har ni delbudgeter? I så fall vilka? 

d. Följs budgetarna upp? 

e. Om ni inte har budgetar, varför? 

6. Investeringskalkylering 

a. Används investeringskalkylering? 

b. I vilka situationer används det? 

c. Om inte, varför? 

7. Benchmarking 

a. Använder ni er av benchmarking inom ekonomistyrningen? 

b. Använder ni er av benchmarking inom andra områden än ekonomistyrningen? 

c. Om benchmarking används, hur arbetar ni med detta? Hur är arbetet uppbyggt? 

8. Prestationsmätning  

a. Använder ni er av prestationsmätning? 

b. Om prestationsmätning används, hur används styrmedlet? 

9. Resultatplanering 

a. Använder ni er av resultatplanering? 

10. Använder ni er av andra styrmedel, än de jag har tagit upp, i er organisation? 

11. Anser ni att ni har tillräckligt med kunskap om styrmedel och hur de förbättrar 

verksamheten? 

12. Finns det något inom ekonomistyrningen som ni skulle vilja förbättra? 


